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  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 

 أما بعد   والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده هاحلمد هلل وحد

فعلم التعبري علم رفيع املقام رفع من شأنه الرسل وقد اشتهر 

 ينهم يوسف وإبراهيم ويعقوب وحممد صللوا  ر  وسلالمهمن ب

من املبرشا  يراها  الرؤيا الصاحلةملسو هيلع هللا ىلص عليهم ، وجعل نبينا حممد 

ها كل  كلاناملؤمن أو ُترى له وكان يسأل عن رؤى الصحابة ويُ   عِّبر

 يسمع تعبري بعضهم فرب  صوبه ورب  خطأه ، ثم استمر هذا االهلت م

فمنهم من أفرد له بابًا يف كتبهم وملنهم  لدى كثري من عل ء األمة

يدل عىل أمهية املوضوع أنه ُذكر يف دواوين مما من أفرده بالتأليف 

 ر هذا املوضلوعقدر يرد عىل من ال هيتم وال حيرص وال يُ  وهذاالسنة 

حق قدره واملنهج الوسط يف هلذا املوضلوع هلو سللون امللنهج 

منهج سلف األملة الوسطي فلال غلو وال جفاء والصحيح اتباع 

وملن  ن بخالفللهوفهو األفضل عىل اإلطالق مه  نعلق النلاعق

خالل دراستي العلميَّة هلذا املوضوع وجتربتي العمليَّلة يف تعبلري 

ينابيع  »األحالم والرؤى كتبت هذه الورقا  وسميتها جمتهلدًا  



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 .(1)«الشذى يف األحالم والرؤى

افعلًا وإي نلًا صلادقًا القدير أن يرزقنا علً  ن اهلل العيلنسأل 

 اً لألع ل الصاحلا  وترك مستجابًا ومبادرةً  ودعاءً  وعماًل متقبالً 

وسللم وبلارن علىل نبينلا حمملد  اهلل نررا  وصىلمعايص وامللل

 .(2)وعىل آله وصحبه أمجعني

 

 عفو ريه القدير الفقري إىلكتبه 

 أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف

 مجيع املسلمنيولوالديه وله  غفر اهلل

 ه22/5/1221

 

                                                 
القواعد »استفد  يف حتضري هذه املادة من عدة مراجع ويف مقدمتها كتاب   (1)

بن حممد السدحان حفظه اهلل لفضيلة الشيخ عبداهلل  «احلسنى يف تأويل الرؤى

الشيخ  عبداهلل بن حممد الطيار  لفضيلة «ؤياضوابط تعبري الر»وكتاب   ،تعاىل

 ،حفظه اهلل تعاىل، وقد اعتمد  غالبًا عىل مواضيع الرتابني والتعليق عليه 

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلا .

نشرر فضيلة شيخنا الشيخ تركي بن حممد الزيد حفظه اهلل تعاىل عىل مراجعة هذه  (2)

 مد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلا .واحل ،الورقا  والتعليق عليها
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 عامل األحالم والرؤى

الرالم يف عامل األحالم والرؤى وما يتعللق ذلذا العللم ملن 

أحرام وقضايا وقصص وحرايا  ومناما  كالم ال ينتهي أبدًا 

 من ِقبل اجلم الغفري من الناس.

وما ذان إال ألن تلك املناما  بشارا  للطائعني، ونلذارا  

وملعرفة ذان املستقبل اللذي  للعاصني، وحلب الناس واسترشافه

مل يبق من النبوة إال املبرشاا  »  ملسو هيلع هللا ىلصيؤملون، وقد قال رسول اهلل 

 رواه البخاري. «الرؤيب الصبحلة قالوا  وما املبرشا ؟ قال 

بلاألحالم واللرؤى موجلود  ومنذ عرص البرشلية واالهلت م 

 يف حياهتم، فرانت تقض حتى مضاجع اجلبابرة واملللون وملموس  

عن غريهم من عامة الناس، وما قصة ملك مرص يف عهد ناهيك 

التي غري  مسار تارخيهم بخافية علىل  -عليه السالم  -يوسف 

 اجلميع.

وجيب علينا مجيعًا أن نعلم أن الرالم يف األحالم والرؤى هو 

كالم يف مسائل رشعية علمية أوالها اإلسالم العناية اخلاصة ذا 
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ية الرشيفة التي ال ختفلى علىل ذي يف القرآن الرريم والسنة النبو

 لب ودين.

الرؤيا الصادقة يف آخر الزملان ملن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جعل رسول اهلل 

إذا »عالما  القياملة الصلغرى فقلال عليله الصلالة والسلالم  

 رواه مسلم. «اقرتب الزمبن مل تكد رؤيب املسلم تكذب

وهلذا ينبغي عىل العل ء وطلبة العلم أن يلبلينوا للناس حقيقة 

ا العلم النفلي  وملا يتعللق بله ملن آداب وأحرلام وتعبلري هذ

وقضايا بارزة، وذلك لتعطش الناس هلذا العللم وجهلهلم فيله، 

وحتى ال يدع جماالً لغري الرفء أن يدخل يف هذا امليدان وهو ال 

حيسنه فيتالعب بالناس وبعقوهلم، ك  نرى ذلك ونشاهده عيانلًا 

ن وعليه الترالن وال حول وال قوة بيانًا يف جمتمعاتنا، واهلل املستعا

 (1) إال باهلل العيل العظيم.

     
 

                                                 
          (،  واألحالمصة الرالم يف الرؤى   )خالمنقول بترصف من كتاب (1)

 .11-1ص    ،للشيخ   عايض العصيمي
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 من حعث اللغة: األحالم والرؤى تعريف* 

بضم احلاء وتسرني الالم وجيوز ضمها األحالم مجع ُحْلم  -

 فيقال  احلَُلم مشتق من َحَلم ُحْلً  ومعناه من رأى يف نومه رؤيا.

بال مهز عىل وزن ُفعىل وهلي  الرؤى مجع رؤيا وجيوز نطقها -

 .يف اللغة ما ُيرى يف النوم

 من حعث االصطالح: األحالم والرؤىتعريف * 

 مناألحالم والرؤى انطلق عل ء املسلمني يف تعريف 

 -عنهتعاىل ريض اهلل  -النصوص الرشعيلة ومنها  حديث أ  قتادة 

 .«طبنالرؤيب الصبدقة من اهلل واحللم من الشع»: قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

 يف القرآن مرتني: ورد  كلمة األحالم* 

َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحََلٍم َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل ]قوله تعاىل   األوىل:

 وهذه اآلية يف شأن يوسف {44}يوسف: [األَْحََلِم بَِعاِلِِيَ 

 مع ملك مصـر. -عليه السالم  -

َو َبْل َقالُوا َأْضَغاُث َأْحََل ]قوله تعاىل   الثبنعاة: ُُ ُُ َبْل  ا َ ََ ْْ ٍم َبِل ا
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ُلونَ  ْلَيْأتِنَا بَِآَيٍة َكََم ُأْرِسَل األَوَّ َْ وهذه  {5}األنبياء: [َشاِعٌر 

 ملسو هيلع هللا ىلص.محمد ب اآلية يف حراية سخرية كفار قريش

 يف القرآن أري  مرا : رؤيب ورد  كلمة* 

ُتوِِن ِِف ُرْؤَياَي إِ ] قوله تعاىل  األوىل: ْْ َا اِلَََلُ َأ ْؤَيا َيا َأُّيه ْن ُكنُْتْم لِلره

ونَ  وهذه اآلية يف شأن ملك مرص مع { 44}يوسف:[ َتْعُُبُ

 .-عليه السلالم -يوسف 

ْؤَيا الَّتِي َأَرْينَاَك إَِّلَّ ِْْتنًَة لِلنَّاسِ ]قوله تعاىل   الثبنعاة:  [َوَما َجَعْلنَا الره

وهذه اآلية املراد ذا رؤيا عني التي رأها  {06}اإلرساء:

 يف ليلة اإلرساء واملعراج.ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ا َكَذلَِك َنْجِزي ]الثالثلة  قوله تعاىل   ْؤَيا إِنَّ ْقَت الره َقْد َصدَّ

وهذه اآلية يف شأن إبراهيم  {565فات:ا  }الص  [ اُِلْحِسنِيَ 

 .-عليه  السالم - إس عيلحني أراد ذبح ابنه 

ْؤَيا بِاحَلق  َلَقْد َصَدَق اهللُ َرُسوَلُه ال]الرابعة  قوله تعاىل   [ ره

حني رأى ملسو هيلع هللا ىلص وهذه اآلية يف شأن رؤيا حممد  {72}الفتح:

 أنه سيدخل مرة معتمرًا.
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 حقيقة الرؤيا

ل اهلل وكَّ   ) -تعاىل  رمحه اهلل -قال اإلمام ابن حجر العسقالين * 

ع علىل أحلوال بنلي آدم ملن الللوف املحفلو  بالرؤيا ملرًا أطلَّ 

ل تللك من قصلته ملثاًل فل ذا نلام مثَّلفينسخ منها ويرضب لرل 

 .(األشياء عىل طريق احلرمة لترون له برشى أو نذارة أو معاتبة

 إهنلا أمثللال مرضلوبة  ) -تعاىل  رمحه اهلل -قال اإلمام ابن القيم * 

يرضذا امللك الذي قد وكله اهلل بالرؤيا ليستدل الرائي ب  رضب 

 .(شبهه  منه عىلوُيعِّبَّ  هله من املثل عىل نظري

حفظله اهلل  –* قال شيخنا الشيخ خالد بن عبدالعزيز اهلويسني 

 .(ال يصح حديث أن امللك املوكل بالرؤيا اسمه صديقون  )-تعاىل 

 أهمية احلديث عن الرؤيا

 األسببب املهمة يف يعبن أمهعة احلديث عن الرؤيب:* 

وهذا يرلون برفعهلا فلوق  غلو البعض يف تقدير الرؤيا  -1

حتى يعتِّبها ترشيعًا أو ُيلنقص ذلا رشع اهلل علز وجلل مرانتها 

 عىل رؤيا رآها. فيحل احلرام أو حيرم احلالل بناءً 

وهذا يرون بالتفريط فيهلا فلال  استهانة البعض بالرؤيا  -2

 يراها شيئًا بل يقلل من قيمتها ويعتِّبها خرافا  وأساطري.
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ط وال وهذا يرون بال إفلرا بيان املنهج الوسط يف الرؤيا  -3

وحيلًا وترشليعًا  لألنبياء فقط وليست وترشيع   تفريط فهي وحي  

لغريهم ك  أهنا ليست عبثًا وختليطًا بل منها ما هو حق ومنها ملا 

 هو باطل.

 أهمية الرؤيا يف اإلسـالم

 يعبن أمهعة الرؤيب يف اإلسالم يتضح من هذه الفوائد:* 

جزء مان  الرؤيب»ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهلل  أهنا ممهدة للوحي  -1

رمحله اهلل  – ُسئل اإلمام مالكو ،«ست و أريعني جزءًا من النبوة

أيعِّب الرؤيا كل أحد؟ فقال  أبالنبوة ُيلعب؟ ثم قلال  )   -تعاىل 

 .(الرؤيا جزء من النبوة فال ُيلعب بالنبوة

البعض يشلك يف الغيلب  أهنا دليل عىل الغيب واآلخرة  -2

مزيلدًا ملن اللدالال  ويف أحوال اآلخلرة أو أن اللبعض يريلد 

 ن عليه  بأن يرى يف املنام ما يدل عىل ذلك وفيه مثاال

 األول  فيمن يشك يف وقوع العذاب عىل الروف وهو أمر  غيبي 

ة فلريى يف املنلام ملا ظيف غرفلة ن نلائم   رجل   مثال  يفلة ملِّبد 

يزعجه ويردره ويصب عرقًا وتزداد حرارة بدنه فيعرف بلذلك 

 شك فيه. ويستيقن ما
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 الثاين  فيمن يشك يف عدم إدران األحداث يف اآلخلرة 

ومدة نومه قرابة العرش دقائق فريى يف املنلام  نائم   جل  مثال  ر

قطع مسافا  إىل بالد عديلدة وبعيللدة أنه يف هذه املدة القصرية 

 فيعرف بذلك ويستيقن ما شك فيه.

  ومنها  النفع العظيم من الرؤى -3

  .مننيللمؤأهنا ثبا  من اهلل  -

 أهنا فاحتة خري يف أمور الدنيا. -

 أهنا فاحتة خري يف أمور اآلخلرة. -

 ياأسباب تكرار الرؤ

 يف املنابم هي:يب من أعظم أسببب تكرار الرؤ* 

 ف ذا اهتم اإلنسان بيشء ملا وأشلغله اهت م صاحبها باألمر  -1

تالعلب ير فيه وهذا ملا يسلمى بحلديث اللنف  ويف الواقع فر  

ر باله.الشيطان ب  ه فيرون ُحلً  حيزنه ويرد 

إذا أغلقلت األبلواب  العجز وعدم التمرن من اليشلء  -2

يف منامه فتحًا له أو بلدياًل عنله  ياما رأى رؤ أمام اإلنسان يف أمر  

 وهلذا ترثر رؤى أهل السجون.

علن  تعلاىل اللذي أخفلاه اهلل ع للمجهول والغيب التطل   -3
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ع علىل أن يتطلَّل فيه حرمة بالغلة اإلنسلان ولرن بطبع اإلنسلان

 معرفة هذا املخفي عنه وهذا األمر الناس فيه عىل فريقني 

 املنحرف الذي يريد معرفة هذا املخفي باسلتخدام : الفريق األول

 السحرة واملشعوذين والرهنة واملنجمني.

علز  -املؤمن الذي يتطللع إىل الرؤيلا ملن اهلل  : الفريق الثبين

 أو  ذا شيئًا من ذللك إملا بشلارة إىل خلري  التي يفتح اهلل -وجل 

 من رش. حتذير  

 أقسـام الرؤيا 

 تنقسم الرؤيب إىل ثالثة أقسابم:* 

تعلاىل   الرؤيا الصادقة وهي برشلى ملن اهلل  حديث امللك -1

 لعبلده.

   الرؤيا الباطلة وهي من ختزين الشيطان. حديث الشيطان -2

ث به نفسه يف اليقظ حديث النف  -3 فرياه يف منامله  ة  ما حيدر

 وال تأويل هلا.

 نيأقسـام املعرب

 إىل مخسة أقسابم: عمومبً  ينقسم املعربون* 

وهلذا تعبلري    نتقائيةقسم اعتمد يف تعبريه عىل النزعة اال -1
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لبعض رموز الرؤيا وترن البلاقي وهلذا فيله اعتلداء علىل حلال 

 الرائي ألن الرؤيا واقع مترامل ترضه التجزئة.

وهلذا تعبلري    ه عىل النزعة التوافقيةقسم اعتمد يف تعبري -2

يعتمد عىل الرتب املؤلفة يف الرؤى وهذا فيه اعتلداء علىل واقلع 

 عن غريه. هالرائي فرل جيل خيتلف واقع

وهلذا تعبلري    قسم اعتمد يف تعبريه عىل النزعة اإلهلاميلة -3

فقط، وهذا خمالف ملا عليله يعتمد عىل اإلهلام الذي اكتسبه املعِّب 

 .يرد عليه دليل وال اطرد  به عادة السلف فلم

وهلذا تعبلري   قسم اعتمد يف تعبريه عىل النزعلة النفسلية -2

فقط، كعلل ء اللنف  وملن يعتمد عىل جوانب نفسية يف التعبري 

 وافقهم وأمهل اجلوانب األخرى الواردة يف السنة كالرؤيا الصلادقة

 .واحللم من الشيطان

وهذا التعبلري   مليةقسم اعتمد يف تعبريه عىل النزعة الترا -5

الذي يعتمد عىل مجع الرموز ومعرفة أحوال الرائلي فهلذا قسلم 

 سلف.العل ء  ومنهج صحيح موافق للرتاب والسنة

 : أقسابم ثالثة يف الوقت املعبرص إىلن عربواملينقسم * 

أصحاب هذا القسم ال يعِّبون إال قللياًل ويتحلرج ملن  - 1
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ُسلئل علن كيفيلة التعبلري  وإن التعبري ويغلق باب تعللم التعبلري

 فراسة تولد مع املرء ويمنع من تعلمه.  اأجاب  أهن

أصحاب هذا القسم عر  القسلم األول يتوسلعون يف  - 2

التعبلري ويرثللرون السللؤال عللن الللرؤى يف املجللال  باملشللافهة 

 والنقل وحتى بالرتابة وخيِّب عن التأويل وكيفية التأويل. 

أن باملشلافهة ويشل ط  قسم بني هؤالء وهلؤالء وُيعلِّبر  - 3

صاحب الرؤيا هو السائل ويمنلع النقلل إال يف أضليق احللدود 

 يف التعبري وخيِّبون عن كيفية التأويل أحيانًا. وهؤالء حيتاطون

 ر للرؤياعبِّمهمة امُل

إىل الشلعور ( الالوعلي)نقل الصورة الذهنية من الالشلعور 

  الرؤيا كفلق أما إذا جاءو ،لرؤيا رموز لعندما ترون ( الوعي)

الصبح فهي تقع بدون تأويل والسبب يف هلذا احتلاد الالشلعور 

فتتضلح الصلورة للتطلابق فلال ( اللوعي)بالشعور ( الالواعي)

 حتتاج إىل تأويل. 

 فراسـة املؤمن

 ذيئا  اإلنسان وأقوالهمن الظاهر االستدالل :  تعريف الفراساة  * 



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 .لهباطنه وأخالقه وفضائله ورذائعىل  وأفعاله 

 ن:بالفراساة نوع* 

ال يعلرف سلببه وهلو عىل خاطره ونوع حيصل لإلنسان  -1

ث وقد يرلون  رضب من اإلهلام وهو الذي يسمى صاحبه املحدَّ

وهذه الفراسة عىل حسب قوة اإلي ن  اإلهلام حال اليقظة أو املنام

 فراسة. فمن كان أقوى إي نًا فهو أحد  

عرفلة ملا يف األللوان وهلي م همنوع يرون بصناعة متعلَّ  -2

واألشرال وما بني األمزجة واألخالق واألفعال الطبيعية وملن 

 .ة فراسته في  تعرف عليهب قوَّ قعرف ذلك وكان ذا فهم  ثا

 أقسـام الناس يف الرؤيا

 قسم أهل العلم أحوال النبس يف رؤيبهم إىل مخسة أقسابم:* 

حي من ألهنا وشك بالاألصل فيها الصدق رؤيا األنبياء   -1

 تعاىل.تبارن واهلل 

الصلدق ومنهلا ملا حيتلاج إىل يغلب فيها رؤيا الصاحلني  -2

 تعبري ومنها ماال حيتاج إىل تعبري.

الذين هلم صالة وزكاة  -مستور احلال  – رؤيا املستورين -3

لرنهم مقرصين وهلم بعلض اللذنوب وحج وطاعا  صيام وو



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

حُللم ملن دون الرشن فرؤياهم مرة ملن اهلل جلل وعلال وملرة 

 الشيطان.

 لاق يقل فيها الصدق ويرثلر فيهلا األضلغاثرؤيا الفسَّ  -2

 .واألحالم من الشيطان

رؤيا الرفار يندر فيها الصدق وذللك خلبلثهم وكفلرهم  -5

 وغالب رؤاهم من الشيطان.

 درجـات الرؤيا الصاحلـة

 :لرؤيب الصبحلاةلعديدة يف تفبو  العدد املنسوب الروايب  الجبء  * 

يف املتفق عليه  رؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءًا  رواية -1

 من النبوة.

 رواية يف الطِّباين  جزء من ستة وسبعني جزءًا من النبوة. -2

 من النبوة. وأربعني جزءاً  ةرواية يف مسلم  جزء من مخس -3

 خرى يف مسلم  جزء من سبعني جزءًا من النبوة.أرواية  -2

 ءًا من النبوة.رواية يف مسند أمحد  جزء من مخسني جز -5

 رواية عند ال مذي  جزء من أربعني جزءًا من النبوة. -6

 من النبوة. رواية عند الطِّبي  جزء من تسعة وأربعني جزءاً  -7

من  خرى عند الطِّبي  جزء من أربعلة وأربعني جزءاً أرواية  -8



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 النبوة.

 من النبوة. رواية عند ابن عبد الِّب  جزء من ستة وعرشين جزءاً  -1

( ستة وعرشلين) باختالف صحتها فأقلهاتعددة ملافهذه الروايا  

 رمحله اهلل -اإلملام النلووي  هافي قالو، (ستة وسبعني)وأكثرها 

هذا االختالف راجع إىل اختالف حال الرائلي فرلل    ) -تعاىل 

 .(قلت األجزاء كانت الرؤيا أقرب إىل الصدق

 رؤيا املؤمن 

ين الُعقييل جاء يف سنن ال مذي وصححه األلباين عن أ  َرزَ 

رؤياب املانمن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  قال رسول اهلل  -ريض اهلل تعاىل عنه  -

جزء من أريعني جزءًا من النبوة وهي عىل رجل طبئر مبمل حيادث  

 «وال حتد  هبب إال لبعبًب أو حبعبابً »قال وأحسبه قال   «هبب سقطت

  )احللديث ييلح أن  -رمحه اهلل تعلاىل  -وقال الشيخ األلباين 

إىل أن ملسو هيلع هللا ىلص قع عىل مثل ما ُتعِّب ولذلك أرشدنا رسول اهلل الرؤيا ت

ال نقصها إال عىل ناصح أو عامل أو حُمب ألن املفلرو  فليهم أن 

خيتاروا أحسن املعاين يف تأويلها فتقع عىل وفق ذلك لرلن مملا ال 

ريب فيه أن ذلك مقي د ب  إذا كان التعبري مما حتتملله الرؤيلا وللو 

 وإال فال تأثري له حينئذ واهلل أعللم(. عىل وجه  ولي  خطأ حمضاً 



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 املشروع يف الرؤيا الصاحلة 

عاىل لسابن  يعبابده أن ع  مام -عاز وجال  -من رمحة اهلل *  

 :وهي حيبونه يف املنبم  مب مب يرونأمورًا عندملسو هيلع هللا ىلص رسوله 

 أن يعلم أهنا من اهلل سبحانه وتعاىل. -1

 أن حيمد اهلل عليها. -2

 ث ذا من حُيب.أن حيدر  -3

 يقصها إال عىل ذي رأي وُلب وحرمة وعلم ونصح. أن ال -2

 وهي ، وهذه اآلداب جاء  من النصوص الرشعية 

 ريض اهلل تعاىل عنه –جاء يف صحيح البخاري عن أ  قتادة  -1

 .«الرؤيب الصبدقة من اهلل واحللم من الشعطبن»قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  -

ريض  -جاء يف صحيح البخاري عن أ  سعيد اخللدري  -2

إذا رأى أحدكم رؤيب »يقول    ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي  - تعاىل عنه اهلل

 .«حيبهب فإنام هي من اهلل، فلعحمد اهلل علعهب

جاء يف صحيح البخاري يف بعض الروايا  من حلديث  -3

فاإذا رأى »  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -ريض اهلل تعاىل عنه  -أ  سعيد اخلدري 

 .«أحدكم مب حيب فال خيرب إال من حيب

 مذي وصححه األلبلاين علن أ  رزيلن جاء يف سنن ال -2



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

رؤيب »  ملسو هيلع هللا ىلصقال   قال رسول اهلل   –ريض اهلل تعاىل عنه  –العقييل 

املنمن جزء من أريعني جزءًا من النبوة وهي عىل رجل طبئر مب مل 

وال »قلال وأحسلبه قلال  ،  «حيد  هبب، فإذا حتد  هباب ساقطت

داود وصلححها  ويف روايلة عنلد أ ، «هبب إال لبعبًب أو حبعبابً حتد  

ويف روايللة يف  «وال يقصااهب إال عااىل وادث أو ذي رأي»: األلبللاين

يقص الرؤياب إال عاىل عابمل أو  وال»السلسلة الصحيحة لأللباين  

 .«نبصح

 من الشيطان املشـروع يف احللم

يعبابده أن ع  مام عاىل لسابن  -عاز وجال  -* من رمحة اهلل 

 وهي :،  املنبم يكرهونه يف أمورًا عندمب يرون مب ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 من رشها. االستعاذة -1

 من الشيطان. االستعاذة -2

 أن يبصق عن ش له.  -3

 اإليقان بأهنا ال ترضه. -2

 التحول عن جنبه.  -5

 أن يقوم فيصيل. -6

 قراءة آية الرريس.  -7



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 أن ال حيدث ذا أحدًا. -8

  يوه، الرشعية من النصوص اآلداب وهذه 

 -عنه تعاىل ريض اهلل  -جاء يف صحيح مسلم عن جابر  -1

إذا رأى أحدكم الرؤيب يكرههب فلعبصاق »ملسو هيلع هللا ىلص  مرفوعًا إىل النبي 

عىل يسبره ثالثًب ولعستعذ يبهلل من الشعطبن ثالثاًب ولعتحاول عان 

 .«جنبه الذي كبن علعه

تعلاىل ريض اهلل  -جاء يف صحيح مسلم عن أ  هريلرة  -2

فاإن رأى أحادكم ماب يكاره »وفيه  ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعًا إىل النبي  -عنه 

 . «لفلعقم فلعص

ريض اهلل  -أ  هريرة يف قصة جاء يف صحيح البخاري  -3

 «صادق  وهاو كاذوب» وفيله قولله  مع الشيطان -عنه تعاىل 

 قراءة آية الرريس. ذكر فضل وذلك يف

عنله تعاىل ريض اهلل  -جاء يف الصحيحني عن أ  قتادة  -2

واحُللم من الشعطبن فإذا حلم أحدكم »ملسو هيلع هللا ىلص  مرفوعًا إىل النبي   -

 .«هفلعتعوذ من

ريض  -جاء يف صحيح البخاري عن أ  سعيد اخلدري  -5

وإذا رأى غري ذلا  »  قوله ملسو هيلع هللا ىلصمرفوعًا إىل النبي  -عنه تعاىل اهلل 

ممب يكره فإنام هي من الشعطبن فلعساتعذ مان عهاب وال ياذكرهب 



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 .«ألحد فإهنب ال ترضه



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 حدود الرؤى

إن فائللدة الرؤيللا يف البشللارة تعللاىل   ) قللال الشللاطبي رمحلله اهلل

ذكر استئناسللًا ال والنللذارة ال الترشلليع واألحرللام والقضللاء فُتلل

رً  رشعيلًا أو قاعلدة استدالالً ورشط العمل بمقتضاها أال خترم ُح 

ثابتة وال تعتِّب إال مع موافقة ظاهر الرشيعة يف أمر مباف أو فائلدة أو 

بشلارة للتبصري عىل اخلري أو نذارة للتحلذير ملن الرشل ليسلتعد لله 

 .(نه يف هذه األمة فهو كذلك يف غريها من األملموهذا ك  أ

 تعلم وتعليم تعبري الرؤى

وعلم تأويل الرؤيلا ملن تعاىل   ) قال ابن عبدالِّب رمحه اهلل* 

علوم األنبياء وأهل اإلي ن وحسبك ب  أخِّب اهلل ملن ذللك علن 

يوسف عليه السالم وما جاء يف اآلثار الصحاف فيها علن النبلي 

دى من الصحابة والتابعني وملن بعلدهم ملن وأمجع أئمة اهلملسو هيلع هللا ىلص 

عل ء املسلمني أهل السنة واجل عة علىل اإليل ن ذلا وعلىل أهنلا 

املبرشلا  من حرمة بالغة ونعمة يمن اهلل ذا عىل من يشاء وهي 

 .(ملسو هيلع هللا ىلصالباقية بعد النبي 

إن عللم تعاىل   ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه اهلل* 

 (.يلة ويثاب اإلنسلان عىل تعلمه وتعليمهالتعبري من العلوم الرشع



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 ُحكم تعبري الرؤى

إن تعبري تعاىل  ) قال الشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه اهلل

 ودليل من قال ذذا القول هو قوله سبحانه وتعاىل  ،الرؤى فتيا

ي فيعهي َتْسَتْفتيَعبني ] َ األَْمُر الَّذي
وقوله سبحانه وتعاىل  ،  [ُقِضي

ُتوِِن ِِف ] ْْ وقال الفتى ليوسف عليه السالم وهو يف ،  [ُرْؤَيايَ َأ

تِنَا ِِف َسْبِع َبَقَراٍت ]  السجن ْْ فال جيوز اإلقدام والفتيا يف  [َأ

مضاء عن إ أن تعبري الرؤيا تعبري الرؤيا من غري علم وليعلم املعِّبر 

 .تعاىل( اهلل بفتياه ك  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل

 ُحكم من كذب يف الرؤيا

رذب يف الرؤيا من كبائر الذنوب وعلىل ملن اقل ف هلذا ال

 م يحلممن حتل  »ملسو هيلع هللا ىلص  وذلك لقول رسول اهلل ، فعليه التوبة النصوف 

رواه أمحللد  «مل يااره كل ااف أن يعقااد يااني نااعريتني ولاان يفعاال

تعاىل ريض اهلل  -بن عباس  عبداهلل والنسائي من رواية قتادة عن

تعلاىل ريض اهلل  - ملروجاء يف حلديث عبلداهلل بلن ع،  - عنهم

مل  رى أن ُيرى ععنُه مابمن أفرى الفي »ملسو هيلع هللا ىلص  قول رسول اهلل  -عنه  

ريلة وهلي الرذبللة مجلع فِ    رىالِفل) رواه البخلاري وأمحلد «تار



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 .(العظيمة



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 رضاعلى تعبري الرؤى يف الوقت احل التجرؤ

 :رضبعىل تعبري الرؤى من غري علم يف الوقت احل التجرؤأسببب * 

   ألن الوازع اللديني حملرن للقللوب دينيضعف الوازع ال -1

وعاصم هلا بعد توفيق اهلل تعاىل من الوقوع في  ال ينبغلي فللو أن 

كل أحد تذكر أن دينه ال يسمح له أن يتقول علىل اهلل تعلاىل بلال 

 علم ما جترأ عىل ذلك بل حترى ما يصلحه يف أمور دينه ودنياه.

فلني اللذين ال   ألن أهل التأويل املتط لة عن اآلخرةفالغ -2

رون األمور تقديرها هلم يف احلقيقلة غلافلون علن اآلخلرة قدر يُ 

 ووقوفهم بني يدي اهلل تعاىل.

  ألن العلم الرشعي موصل إىل معرفلة اللرب  قلة العلم -3

 سبحانه وتعاىل ومعرفة رشعه فلو علم هؤالء حقيقة املعبود وحقيقلة

َماا َلاْيَ  َلاَك  َوََّل َتْقُف ]قال تعاىل   ،الرشع ما جترؤوا عىل ذلك

ْمَع َوالَبََصَ َوالُفَؤاَد ُكله ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوًَّل    .[بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

 عترب  يف ااح  الرؤيااملضوابط ال

 الضوايط املعتربة يف صبحب الرؤيب:* 

إذا أراد أن تصللدق رؤيللاه فللليرن الصللدق خلقلله وليحللذر  -1



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 الرذب والغيبة والنميمة.

العفة ف ن غري العفيف يرى الرؤيا وال يذكر شيئًا منهلا  التزام -2

 لضعف نيته وكثرة ذنوبه.

ث ذلا مل حيلدر  أن ال يقصها عىل جاهل ف هنا عىل رجل طائر ما -3

 ث ذا وقعت.ف ذا حدَّ 

 ويف بلده أو يف وطنه من هو أحذق منه عِّبر أن ال يقصها عىل مُ  -2

 يف التعبري.

 زيادة فيها.أن حي ز من الرذب يف الرؤيا وال -5

 عترب  يف ح  املعبِـّراملضوابط ال

 الضوايط املعتربة يف حق املعبا ر:* 

 أن يرون عاملًا صادقًا بعلم تأويل الرؤى. -1

 أن ال يؤوهلا إال بعلم وإدران. -2

أو يقلول  خلريًا ، ت عليه الرؤيا أن يقول  خريًا إذا ُقصَّ  -3

 تلقاه ورشًا تتوقاه.

 أن يرتم عىل الناس عوراهتم. -2

 الرؤيا إال بعد أن يتعرف ويميلز كلل جلن  ال يعِّبر أن  -5

 وما يليق به.



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 أن يرون فطنًا ذكيًا تقيًا نقيًا من الفواحش. -6

 الرؤيللا عللىل مقللادير النللاس بمعرفللة بلللداهنم أن يعللِّبر  -7

باهلل عز وجل وسؤاله التوفيق والسلداد  االستعانةومذاهبهم مع 

 يف تعبري الرؤيا.

 عىل من هو أعلم منه يف التلأويل. إذا مل يمرنه تأويلها حيملها  -8

 تقديم النصيحة بني يدي تعبري الرؤيا عىل حسب أحواهلا.  -1

 أن ينوي التقرب إىل اهلل عز وجل بذلك. -11

 طريقة تعبري الرؤيا 

 طريقة تعبري الرؤيب:* 

قد ترون بداللة القرآن كتأويل احلبل بالعهد كقوله  األوىل:

ُقوا َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلل]تعاىل   }آل  [ََجِيًعا َوََّل َتَفرَّ

 .{564عمران:

قد ترون بداللة السنة كتعبري القوارير بالنساء كقوله  الثبنعاة:

 .«يب أنجشه رويدك سوقبً يبلقوارير»ملسو هيلع هللا ىلص  

قد ترون باألمثلال السائرة بني الناس كقوهلم  كالصائغ  :ةالثبلث

اب  .«أكذب النبس الصواغون» بقوهلم  يعِّبَّ عنه بالرذَّ
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قد يرون مستندًا إىل األس ء واملعاين  كمن رأى رجاًل  :ةالرايع

  بالسالمة.عِّبَّ يسمى راشدًا فيعِّبَّ بالرشد وساملًا يُ 

  وهو الغالب قد يرون التأويل بالضد والقلب :ةاخلبمس

 عِّبَّ باخلوف.واألمن يُ ، عِّبَّ باألمن كاخلوف يف النلوم يُ 

 يف املنام ملسو هيلع هللا ىلصبعة يف رؤيا رسول اهلل األاول املّت

ريض اهلل  جاء يف صحيح البخاري من حديث أن  بن مالك

من رآين يف املنبم فقد رآين فإن الشعطبن ال »قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عنه

 .«من النبوة جزءًا  ورؤيب املنمن جزء من ستة وأريعني، يتمثل يب 

مسلم من حديث أ  يف صحيح البخاري و صحيح وجاء يف

من رآين يف املنبم فسرياين »قال  ملسو هيلع هللا ىلص نبي هريرة ريض اهلل عنه أن ال

 .«يف العقظة وال يتمثل يب الشعطبن

وجاء يف صحيح مسلم من حلديث جلابر ريض اهلل عنله أن 

من رآين يف املنبم فقد رآين فإنه ال ينبغي للشعطبن »قال  ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .«أن يتشبه يب

 فمن نظر إىل هذه األحبديث وجد أهنب جبء  يعدة أمور وهي:

ليسللت مقصللورة عللىل أهللل ملسو هيلع هللا ىلص أن رؤيللا النبللي  ألول:األماار ا
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وذلك ألن األحاديلث  (1)الصالف بل العصاة يرونه

 مل ختصص بل جاء  عاملة.

 يف املنلام.ملسو هيلع هللا ىلص ثبو  رؤيا النبي  األمر الثبين:

وهلذا ملن ملسو هيلع هللا ىلص أن الشيطان ال يمرنه التشبه بالنبي  األمر الثبلث:

 ملسو هيلع هللا ىلص.لنبيه  اهلل تعاىل ام حفظمت

 اخلَْلقية.ملسو هيلع هللا ىلص بغي معرفلة صفة النبي ين األمر الراي :

 اخَلْلقية ملسو هيلع هللا ىلص افات النيب

  فهيملسو هيلع هللا ىلص نصوص يف صفا  الرسول للاستقراًء * 

 مربوعًا وهو ما بني الطويل والقصيلر.ملسو هيلع هللا ىلص كان   -1

 .نيبعيد ما بني املنرب  -2

 لي  باألبيض األمهق وال اآلدم.  -3

أزهر اللون مرشلبًا بحملرة يف بيلا  سلاطع كلأن وجهله   -2

 القمر.

 رادي   ضخم رؤوس العظام كالركبتني.ضخم الر  -5

                                                 
ألنه من ذا الذي مل »قال شيخنا الشيخ تركي بن حممد الزيد حفظه اهلل تعاىل   (1)

 .«يعِص اهلل عز وجل
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 أوطف األشفار  طويل أهداب العينني.  -6

 أدعج العينني  شديد سواد العينني.  -7

 واسع الفم.  -8

 اق الثنايا.ج األسنان برَّ مفلَّ   -1

 حسن األنف.  -11

 ضخم اليدين.  -11

 .كث اللحية  -12

 أسود الشعر لي  باجلعد القطط وال بالسبط.  -13

 شعره يبلغ شحمة أذنيه.  -12

 ن شيبلة.يشيب شعر رأسه وحليته عرشمل يبلغ  -15

رأى النبلي بأنله كان حممد بن سريين إذا قص عليه رجلل * 

ف ن وصف له صفة ال يعرفهلا ( ، صف يل الذي رأيته)قال  ملسو هيلع هللا ىلص 

 قال ابن حجر  إسناده صحيح.( ، مل تره)قال  

 الرؤيا على حكم شرعي إثبات

 اً يرشع ال يمرن بأي حال من األحوال أن تثبت الرؤيا حر ً 

ألن اهلل تعاىل أكمل دينه وختم ملسو هيلع هللا ىلص حتى وإن رأى رسول اهلل 
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اليَْوَم َأْكَمْلُت لَُكْم ]وقال سبحانه تعاىل  ، ملسو هيلع هللا ىلص رسله بنبينا حممد 

 .{4}املائدة: [ِدينَُكمْ 

 السؤال عن الرؤيا

مما الشك فيه أنه يستحب السؤال عن الرؤيا وعلن تعبريهلا 

ا فهلذا للي  ملن هلدي لري يستفاد منها أما الغفلة عنها وتركه

كلان »سلف األملة فعن سمرة بن جنلدب ريض اهلل عنله قلال  

هل رأى أحُد مانكم مما يرثر أن يقول ألصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

 رواه البخلاري.« شاء أن يقص قال  فيقص عليه ما رؤيب؟

ع لله أن يسلأل عنهلا أن من رأى رؤيا صلاحلة رُش  اخلالصاة:* 

ضلوابط ها إال من تلوفر  فيله اللري يستفيد منها وال يسأل عن

وأما الرؤيا غلري صلاحلة والتلي هلي ملن ، املعِّبر  حق املعتِّبة يف

 ها ألحد.الشيطان فال يلتفت إليها وال يقص  

 أوقات تعبري الرؤيا

 ذهب حممد بن سريين رمحه اهلل إىل القول بأن الرؤيا ال ُتعِّبَّ * 

ل الصلحيح صح لعدم وجود الدليل بييف أوقا  النهي وهذا ال 

هنار ولرن األفضل بعد صلالة  أن التعبري يف أي وقت من ليل أو

 الصبح.
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بلاب تعبلري )يف صلحيحه   تعلاىل ب البخاري رمحه اهللبوَّ * 

 .(الرؤيا بعد صالة الصبح

تعبري الرؤيا عند صالة الصبح أوىل )قال ابن حجر رمحه اهلل  

وقبلل  من غريه من األوقا  حلفظ صاحبها هلا ولقرب عهده ذا

 .(ما يعر  له نسياهنا وحلضور ذهن العابر وقلة شغله

 عالقة الزمن بالرؤيا

املعِّبين عن السؤال عن وقت الرؤيا ألنه يفيد يف بعض هيتم 

 . التعبري كثريًا وقد جاء يف هذا كثريًا من النصوص

وال ينبغي االسلتغراق والتنطلع يف اجللزم بتحديلد األرقلام 

حلال تعبلري اللرؤى ألن يف هلذا  واألماكن وخاصة األزمنلة يف

 رضب  من الغيب وفتنة للمعِّبر وللناس.

 وقوع الرؤيا بعد التعبيـر

األصل أن التعبري حممول عىل غلبة الظن لي  عىل اليقني وال 

يش ط وقوع الرؤيا بعد التعبري مبارشة فرب  تتأخر قلياًل أو كثريًا 

ل ورب  ال تقع أصاًل وهي إما أن ورب  قد وقعت ة أو ترلون مبرش 

فتح مرة فوقعت بعلد سلنة يف الرؤيا ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى منذرة ولذا 
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وهذا يوسف عليه السالم مل تقع رؤياه إال بعد أكثر ملن ثالثلني 

 سنة وكل هذا بقدر اهلل عز وجل.

 التواطؤ على الرؤيا

طئلًا حتلى وإن اإذا توافق مجاعلة علىل رؤيلا فهلذا يسلمى تو* 

 ىل الرؤيا يدل عىل صدقها وصحتها.اختلفت عباراهتم والتواطؤ ع

جل علة علىل الرؤيلا اإن توافلق )قال ابن حجر رمحله اهلل  * 

ن الواحدة دال عىل صحتها وصدقها كل  تسلتفاد قلوة اخللِّب مل

 .(التوارد عىل األخبلار من مجاعة

 فوائد ومسائل منوعة

 الفوائد واملسبئل املنوعة :* 

اعلة أو حتلى رون مبرشا  لفلرد  أو مجت الرؤى منها ما -1

 أمة ولرن هذا مرشوط برشطني 

 موثوق ُتعر  عليه هذه الرؤى. معِّبر األول  وجود 

 الثاين  عدالة الرائي وصدقله.

ن القلب لعلم يدعو إىل العمل به تعريف اإلهلام  ما حرَّ  -2

من غري استدالل والذي عليه اجلمهور أنه ال جيوز العمل بله إال 
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 ملباف فقط.كلها يف باب ا، وعند فقد احلجج 

الرؤيا لتعبريها اجللواز برشلط  يف نقلاألصل يف النيابة  -3

توفر األمانة والضبط يف النقل وذلك مثل النيابة عن املرأة ألهنلا 

بشلارة التي رأهلا  جتد حرجًا يف حمادثة املعِّبر أو كان الرائي لرؤيا

 واضحلة فأناب غريه ورعًا منه.

لبلارون كلهلا معناهلا واحلد الروابي  أو اجلاثوم أو ا -2

وهو أن حي  النائم بيشء يرتم عىل نفسه وال يستطيع اخللالص 

وال يسللتطيع إال بعللد جهللد ومشللقة  االسللتيقا منلله وحيللاول 

وخروج العرق وجفاف الفم وغريها من األحداث واألعرا  

فهذه من تالعب الشيطان وأسباب ذلك  منها االبتعاد عن ذكلر 

م وإن حدث له فليستعذ باهلل من الشليطان اهلل واألوراد عند النو

 .ومن رشها وال خيِّب ذا أحد ف هنا ال ترضه

رؤيا األطفلال  إذا كان هذا الطفلل مملن يقلص رؤيلاه  -5

 وأما إن كان ال جييد قص الرؤيا فال ويذكرها فتصح رؤياه وُتعِّبَّ 

 اعتبار هلا.

 رؤيا احلائض واجلنب تصح وال دليل يمنع ذلك. -6

ح والدليل عىل ذللك يف قصلة يوسلف رؤيا الرافر تص -7
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 مع امللك.عليه السالم 

رؤيا األنبياء حق  ووحي بخالف غريهم ورؤياهم كلها  -8

صادقة ثم هي قد ترون صاحلة بالنسبة للدنيا وهي األكثلر وقلد 

يف يلوم ملسو هيلع هللا ىلص يرون منها غري صالح بالنسبة للدنيا ك  وقلع للنبلي 

 به.هلا بقتل أصحانحر فأوَّ تُ  اً حد حني رأى بقرأُ 

ين س ع الرؤيا من صاحبها -1  السبب يف حرص بعض املعِّبر

أن الرؤيا عبارة عن جمموعة من الرموز والرائلي قلد خيتللف يف 

القص عن الناقل فقد يرون امللمح الرئييس يف الرؤيا غلري مهلم 

 من وجهة نظر الناقل.

أكثر من بعدها لعظم ما جلاء ملسو هيلع هللا ىلص الرؤى قبل بعثة حممد  -11

وقلد كلان غاللب أملور األوللني علىل  ،من الوحي ملسو هيلع هللا ىلص به نبيها 

 الرؤيا.

 الرؤى قد ترون لألمور املاضية أو احلارضة أو املستقبلية. -11

ملسو هيلع هللا ىلص ورد يف بعض األحاديث الصحيحة عن رسلول اهلل  -12

اللذي ورد يف علىل أنه رأى بعضًا من الرؤى واكتفلى بتفسلريها 

 املنلام نفسه.

مر عن سعيد بلن عبلدالرمحن عْ أخرج عبدالرزاق عن مَ  -13
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ال تقصص رؤيان عىل املرأة وال ختلِّب )عض عل ئهم قال  عن ب

ولرن هذا األثر ال يصح ك  قلال ذللك  (ذا حتى تطلع الشم 

 ابن حجر.

ب وللذا بلوَّ ، ال يمنع الوقوع للرؤيا من أهل املعلايص  -12

 .البخاري يف صحيحه  باب رؤية أهل السجون والفساد والرشن

ا تعلِّبَّ لله رؤيل الرؤى ال تقاس ببعضها فقد يرى إنسان   -15

بأمر مفرف ويراها إنسان آخر فتعِّب له بغري ذلك كل عىل حسب 

 حالته وصالحه.

األحالم والرؤى عند احليوانا  متعذرة لعلدم وجلود  -16

 العقل لدهيا الذي هو مناط الترليف.

ينبغي للمعِّبر عدم حتديد وقلوع الرؤيلا وتعليلق األملر  -17

إىل اهلل علز  باملشيئة وهلذا فاألفضلل تقلديم النصليحة واللدعوة

 وجل قبل التعبري.

مرانة الرؤيا عظيمة يف نفوس أصحاذا فران البد ملن  -18

 عرضها عىل أهل التأويل العاملني املختصني بذلك.

بن عملر ريض اهلل علنه  ال يلرى يف منامله عبداهلل كان  -11

الرؤى فسأل اهلل ذلك فأراه رؤيا ك  يف الصحيح ولذا فال حلرج 
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 أن يدعو اإلنسان بذلك.

إذا طلبلت اهلل تعلاىل )ل احلارث املحاسبي رمحله اهلل  قا -21

بصدق أعطان اهلل مرآة تبرص فيها كل يشء ملن عجائلب اللدنيا 

 .(واآلخرة
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 (1)ىتأويل الرؤيف قـواعد 

 القاعـد  األوىل

 الرؤيب نتعجة ظبهارة 

رم عىل هذه الرؤيا هلا أحداث واقعة أو سوف تقع واحل

 .األحداث هي النتيجة

 الصديق ريض اهلل عنه للرجل الذي يرى أنه يبول عِّبَّ  : مثبله

أنت تأيت امرأتك وهي حائض فاستغفر اهلل وال )دمًا فقال له  

 وقال  حديث صحيح.، املصنف يف رواه عبدالرزاق  (تعد

 القاعد  الثانيـة

 الغبلب أن مب يأيت من دار احلق فهو حق م  القرائن 

 ا يأيت منها فهو حق كرؤية األموا دار احلق  دار اآلخرة فرل م

 . ورؤية اجلنة والنار والبعث والرصاط ونحوه

كل رؤيا تدل عىل )  تعاىل  عثيمني رمحه اهلللاقال الشيخ حممد 

 .(عىل صدقها فال مانع من إجزائتها قرائن

                                                 
لفضيلة  «لقواعد احلسنى يف تأويل الرؤىا»هذه القواعد خمترصة من كتاب   (1)

 الشيخ  عبداهلل بن حممد السدحان حفظه اهلل تعاىل.
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 القاعد  الثالثـة

كل رؤيب مرموزة تعربَّ يبلضد إال مب جبء تعبريه يداللة القرآن 

 كبن رؤيب عبمة جبء يف دار احلق أو مب أو مب والسنة

كلان تعبلريه بدالللة  مجيع الرؤى ترون صورة عرسية إال ما

 فاملعطي آخذ واآلخذ معطي والضلارب مرضلوب الرتاب والسنة

 .رضوب ضارب ورؤية احلامل ألنثى فهي بشارة بذكر والعر املو

 وتعبري الرؤى بداللة الرتاب والسنة  وذلك مثالً يف قوله

ا]تعاىل   َُ َنا ْ بََّشَّ َْ ال يقلب (   ناهافبرشَّ ) {25}هود:[ ََْضِحَكْت 

ملسو هيلع هللا ىلص  بشارة وكذلك يف السنة يف قوله هو املعنى بل الضحك 

 فال يقلب املعنى بل اخلل دائً  خري  وبركة.« نعم اآلدم اخلل»

   أن امللك املوكل بالرؤى يرضب املثل العر  وسبب يف ذلك

يقظة ويستثنى يف ذلك ما وجد تعبريه يف حتى يفرق بني النوم وال

 جاء يف دار اآلخرة ألهن  حقيقة. القرآن والسنة وما
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 القاعد  الرابعـة

 اجلنس والصنف والطب  أصول الرؤيب الرمزية تدور عىل

   القاعدة تتضح باألمثلة عليها
 

 

 القاعـد  اخلامسـة

 العربة يف تأويل الكلمة ملعنبهب املتحرك ولعس ثبب  النص

يف القديم معناها االنتقال ملن دار إىل دار « الطريان»كلمة  مثبله:

وهذه الرلمة يف العرصل احللديث معناهلا  ، املو إال بال تعرف 

 ن بلالد إىل بلالد فرلملةمل والسلفراالنتقال بالطلائرة وغريهلا 

والزملان  ثابتة ولرن املعنى متحرن يف واقع اإلنسلان« الطريان»

 .واملران

 الطب  الصنف اجلنس

 هناء وعيش ورزق نخلة األشجار

 فسق وخراب غراب الطيور

 العداوة واألنانيلة ذئب حليوانا
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 القاعد  السادسـة

وانتفبء مب ، تعبري الرؤيب ال يتم إال يأمرين: وضوح الرؤيب 

 يفسدهب من حديث النفس ووسوسة الشعطبن

جيللب أن ترللون واضللحة املعللاين قصللرية  الرؤيااب الصاابدقة:    

داث مؤثرة يف اليقظة خمالفة للواقلع يف الغاللب وللي  هللا األح

 رابط يف اليقظة وال بتالعب الشيطان.

رؤيا يوسف عليه السالم يف حال صباه حين  رأى أحد  مثبله:    

والشم  والقمر له ساجدين فاإلحدى عرش كوكبًا  اً عرش كوكب

 خوته والشم  والقمر أبوه وأمه.إهم 

 القاعـد  السابعـة

 ؤيب حديث املل  وهو ال يكذبالر

ل ذا وامللك رؤيا حديث امللك وهو متعلق بالروف وقد وكر ال

وأما ،  وجل أحاديث ال يرذب ولذلك س ها اهلل عزيف األصل 

علقة بالنف  األحالم فهي حديث الشيطان ووسوسته وهي مت

وأما حديث النف  فهي متعلقة باجلسد ،  وقد ُوكل  ذا شيطان

 واملشاعر املربوته خترج يف املنام. وهي الرغبا 
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 القاعد  الثامنـة 

مب كبن له يف الواق  صلة مببعة فإنه ال يعتد يه ويلحق  

مل يكن يعد استخبرة أو استشبرة أو  حعنئذ يحديث النفس مب

 دعبء

حديث عبداهلل بن عمر جاء يف صحيح البخاري من  مثبله:     

سوداء ثبئرة  امرأةرأيت » ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنه  قال  قال رسول اهلل 

الرأس خرجت من املدينة يمهععة وهي اجلحفة فأولت أن ويبء 

ملسو هيلع هللا ىلص دعاء النبي جاء  بعد  رؤياالهذه و ،«قل إلعهباملدينة نُ 

 ى يثرب. ذهاب محَّ ب

 القاعـد  التاسعـة

مل تدل علعه  مبال يذكر من الرؤيب يعد العقظة فال خري فعه مب

  ر يهذكَّ قرينة يف الواق  تُ 

لو قام من نومه وقد نيس رؤياه فل  ذهب  : توضعح القبعدة     

ر الرؤيا بتفاصيلها فالرؤيا إىل عمله شاهد لونًا أخرض فتذك  

 صادقة لوجود قرينة عىل صدقها.
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 القاعـد  العاشـر  

جبء يف الرؤيب يخوٍف ووجل فبألصل يف التعبري التعسري  مب 

 والبشبرة 

عِّبَّ باألمن لقوله تعاىل  ئف ف نه يُ لو رأى أنه خا مثبله:     

َلنَُّهمْ ]  .{55}النور: [ِمْن َبْعِد َخْوِِْهْم َأْمنًا َوَلُيبَد 

 القاعـد  احلادية عشـر 

ستأنس هبب وال قط  هبب ولكن يُ التعبري قعبس وتشبعه وظن ال يُ 

 عىل غعبهب إال أن يظهر يف العقظة صدقهب  حيلف

عاىل حراية عن يوسف عليه الدليل عىل هذه القاعدة قوله ت

ُه َناٍج ِمنُْهََم اْذُكْرِِن ِعنَْد َرب َك ]السالم    .[َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ َأنَّ

 القاعـد  الثانية عشر 

كل أثر منمل يف العقظة يعد رؤيب فهو داللة يداية مس عن 

 طريق العني فاليد من مببدرة أخذ األثر حتى ال تتمكن منه

 تل  العني 

ته فقلام يرجل رأى كأن أحدًا يرضبه بسرني يف خا ابله:مث      
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من نومه متأملًا من مرلان الرضلبة فالشلك أن هلذه عالملة ملن 

اإلصابة بالعني فالبد من أخذ األثر مملن رآه يف املنلام حتلى عالما  

وهذه ترلون بلالقرائن لرلي ال ترثلر الشلرون ، العني  تذهب تلك

 .الباطلة واالهتاما 

 ة عشـر القاعد  الثالث

الرؤيب رس أودعه اهلل عن طريق املل  للرائي فال ُيقص إال 

 عىل عبمل أو نبصح

 الرؤيلا علن طريلق جاهلل أو السبب يف ذلك لري ال تعلِّبَّ 

ت يف جممع طلبة العللم صَّ حاسد فيقع ماال حتمد عقباه وأما إذا قُ 

إال إذا كانلت هنلان قلرائن تفيلد والعقالء فال بأس بلاجلهر ذلا 

 .بتعبري الرؤيا يف األماكن العامةاإلرسار 

 القاعـد  الرابعة عشر 

 كل رؤيب مب معنعبن: يععد وقريب يتفبوتبن يف اخلري والرش  

 ب جبنب اخلري عىل جبنب الرش فعغلَّ 

رؤيا النار فاملعنى القريب تعني اخلصوصية والشقاق  : مثابله     

كة إشلارة وأما املعنى البعيد فهو اخلري والِّب، معنى يسء  وهو
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ا]لقوله تعاىل    .{8}النمل: [َأْن ُبوِرَك َمْن ِِف النَّاِر َوَمْن َحْوََلَ

  القاعد  اخلامسة عشر

 ه ه وال تغرر رؤيب املنمن تسر 

لرة ال يترل عليها فقط فالبد من مبادرة  رؤيا املؤمن امُلبشر

 األع ل الصاحلا  فرم من رؤيا فيها برشى فاترل عليها صاحبها

يف املعايص بسبب رؤيا  ازداداع  عن العمل الصالح واآلخر فتق

داعمة  وترون هه وال تغر  أن رؤيا املؤمن تس   فاألصل يف، مبرشة 

 .وداعية للمبادرة واملسارعة واإلكثار من األع ل الصاحلا 

 القاعد  السادسة عشـر  

 التعبري خيتلف يبختالف هعئب  النبس وأقدارهم

حال الرائي وقدره ثم علىل ذللك التأويلل  فالبد أن ينظر إىل

 املناسب.

اآلذان يف الرؤيا تعبريها حيدده حال الرائي ف ما أن  مثبله:       

ْن ِِف النَّاِس بِاحَلج  ]يرون حجًا ك  قال تعاىل   ،  {72}احلج: [َوَأذ 

ُتَها العِ ]ك  قال تعاىل   وإما أن يرون رسقلةً  ٌن َأيَّ َن ُمَؤذ  رُي ُثمَّ َأذَّ

ُكْم َلَساِرُقونَ   .{26}يوسف: [إِنَّ
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 القاعـد  السابعة عشـر  

ُعرب  عىل األصول املعتبارة فهو تبم ال ينقض يتعبري آخر  مب 

 لوقوعه 

فال بد أن يرون التعبري وفق األصول املعتِّبة ولو كان املعنى 

 ثاين.ف نه ب ذن اهلل يقع التعبري عىل أول عابر وال عِّبة بالتأويل ال بعيداً 

ملك مرص حين  رأى الرؤيا وعرضها عىل أرشاف قومه  مثبله:     

 :}يوسف[ أَْضَغاُث َأْحََلٍم َوَما َنْحُن بِتَأِْويِل األَْحََلِم بَِعاِلِِيَ ]قالوا  

لفقدان األصول  «أضغب »ومع ذلك مل يقع تأويلهم بأنه  {44

 .يااملعتِّبة يف تأويل الرؤ

 القاعد  الثامنة عشر 

هب أو يسأل اهلل من ت رك التعبري ال يسلم من تبعبته حتى يعرب 

 اخلرية فعه

 وهذا يفيد أيضاً ، ها الرؤيا الصادقة تلح عىل صاحبها حتى يعِّبر 

من حديث أ  َرَزين الُعقييل  ما رواه ال مذي وصححه األلباين

 جزء من أريعني جزءاً الرؤيب »ملسو هيلع هللا ىلص  ريض اهلل عنه قال  قال رسول اهلل 

 .«مب مل حيد   هبب لبعببً أو حبعببً عىل رجل طبئر وة وهي من النب
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آخى بني سل ن وأ  برر فرأى ملسو هيلع هللا ىلص روي أن النبي  مثبله:     

برر يف الرؤيا فأعر  عنه فقال له أبو برر  مالك يا  اسل ن أب

أخي أعرضت عني ؟ فقال  إين رأيتك يف املنام أن يديك مجعت 

عت يداي عن الرش إىل يوم  مجُ برر  اهلل أكِّب وإىل عنقك فقال أب

م سل ن من آثار سلَ رواه البغوي يف رشف السنة فلم يَ  .القيامة

 ِّبر  وزال آثار الرؤيا وتبعاهتا.الرؤيا وتبعاهتا حتى أخِّب ذا وعُ 

 القاعد  التاسعة عشر  

ٌن علعه من جبنب املل     تعبري الرؤيب دعبٌء منمث

ة يف التأويل إن كان خريًا إن تعبري الرؤيا عىل األصول املعتِّب

ولذا ، وال يرد القضاء إال الدعاء ، فخري وإن كان رشًا فرش 

ينبغي للمعِّبر دائً  أن حيمل الرؤيا عىل جانب الفأل ما أمرنه ألن 

من عىل قوله أثناء تعبري الرؤيا.  امللك يؤ 

 القاعـد  العشرون 

 الرؤيب واق  متكبمل ترضه التجزئاة

 مجيع الرموز واأللفا  والقرائن عند عِّبر البد أن يراعي امل

 لرؤيا لترون الرؤيا متراملة ب ذن اهلل عز وجل.لتعبريه 
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غه فرشب عساًل فبادر املعِّبر دلو رأى إنسان حية تل مثبله:       

يرض الرائي  اثم سرت املعِّبر فهذ (تصيبك عني فتؤذيك)بقوله  

بالرقية  الشفاء ِّبر برشب العسل وهوذذه الرؤيا ألنه مل يع

 برشوطها املعروفة.الرشعية 

 القاعد  احلادية والعشرون

من كذب يف رؤيب عوقب يبلدنعب يحصول مب خيشبه ويف 

 أن يعقد يني نعريتني ولعس يفبعل  ل فاآلخرة كُ 

الرؤيا خلق من اهلل وهي )  تعاىل  قال ابن حجر رمحه اهلل

حقيقة فهو  صورة معنوية لطيفة فالراذب أدخل صورة مل تقع

ف أن يعقد بني شعريتني وُكلف من لر كذب  عىل جن  النبوة فرُ 

ر صورة كثيفة يف الواقع أن ينفخ بزعمه الروف فيها ألنه نازع  صو 

 .(درتهاخلالق يف ق

رأيت )فقال  ، بن سريين رؤيا قص رجل عىل حممد  مثبله:      

( ، اءفيه ماء فانرس القدف وبقي املكأن بيدي قدحًا من زجاج 

،  - فغضب الرجل -( يئاً ش اتق اهلل ف نك مل ترَ )  فقال ابن سريين

   ف ن كذب ف  عيلَّ )فقال ابن سريين.  ( ،سبحان اهلل)   وقال
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فقال الرجل ملا خرج من ( ، ومتو  ويبقى وليدها ستلد امرأتك

ف  لبث أن ولد له  ( ،واهلل ما رأيت شيئًا!)   عند ابن سريين

 وماتت امرأته.

 القاعد  الثانية والعشرون

  تالعب أو كذبمب استحبل عقاًل يف الرؤيب ال خيلو من 

 املستحيل عقالً يف الرؤيا ال خيلو من أمرين 

  تالعب الشيطان  -1

 كذب الرائي يف الرؤيا  -2

 القاعد  الثالثة والعشرون

 أصدق النبس رؤيب أصدقهم حديثًب والعكس يبلعكس

  كان لوك، كانت رؤياه صادقة كل  كان اإلنسان صادقًا 

وإن كان متوسطًا بينه  وجب التثبت يف ، كانت رؤياه كاذبة كاذبًا 

 .رؤياه

 القاعد  الرابعة والعشرون

 صفة تأثري يف حعنه الرؤيب صفة انكشبٍف غعبي ال

فالبد من التثبت وال وي ومحل الرؤيا عىل أحسن األحوال 
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 ألهنا مبنية عىل الفأل.

عن رشيك بن أ  نمر  قال  رأيت أسناين يف النوم  :مثبله      

إن صدقت رؤيان )وقعت فسألت عنها سعيد بن املسيب فقال  

 . (من أسنانك أحد إال ما  قبلك مل يبَق 

 القاعد  اخلامسة والعشرون

عىل ثبو  وصف التعبري وقوته  يدل رضورةً  وقو  الرؤيب ال

 وصحته للمعرب  

 فتقع ب  يعِّب  من ال حيسن التعبريالرؤيا مبنية عىل الفأل فر

 عىل قوة التعبري أو صحته. ولي  ذلك دليل  

 القاعد  السادسة والعشرون

 الرؤيب إذا تكرر  م  وقوعهب فال ختلو من أريعة أنعبء 

الرؤيا إذا تررر  بعد التعبري ووقعت فال ختلو من أربعة 

 وهي ، أشياء 

سبحانه وتعاىل عىل  اهلل ألنه مل يشرر تذكري ينعمة من اهلل:  -1

 هذه النعمة.

 ألنه وقع يف معصية ومل يتب منها. حتذير من معصعة:  -2
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دينًا إن كلان ميتلًا أو حيلًا ومل  ألنه مل يقضِ  تنبعه عىل َدَين:  -3

 تؤد  عنه.

ألنه مل يأخذ أثرًا منها فيجب املبلادرة  داللة عىل أثر عني:  -2

 .ةفسداملقع تمع مراعاة وجود القرائن عىل صحة الداللة لري ال 

 القاعد  السابعة والعشرون 

 الغبلب يف الرؤيب السعئة التعجعل واحلسنة التأجعل 

ل التجربة ونادرًا ما تعجَّ  ادل عليها الواقع وتشهد هلتالقاعدة 

 .والرؤيا السيئة تقع بسعة الرؤيا احلسنة لصاحبها

يوسف عليه السالم عندما كان  رؤيا مثبل: الرؤيب احلسنة:    

 ثالثني سنة.أكثر من قيل  ةريًا وقعت بعد ف ة طويلصغ

قال رجل لسعيد بن املسيب  رأيتني أصيل  مثبل الرؤيب السعئة:     

 فوق الرعبة فقال  اتق اهلل وانزع ف ين أران خرجت من اإلسالم.

 القاعد  الثامنة والعشرون

 ال حبجة للتعبري يف حبلة الرؤيب الصبدقة التي تق  كفلق الصبح 

وقوع هذه القاعدة نادر جدًا وترون يف الغالب لألنبياء و

وضابطها الصدق ، والصديقني والشهداء وصاحلي املؤمنني 
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فرل  كان اإلنسان صادقًا مع اهلل يف إي نه ومع الناس يف معاملته 

 كانت رؤياه صادقة.



  ينابيع الشذى يف األحالم والرؤى

 والعشرون تاسعةالقاعد  ال

 يف املعبمل الببرزةتكون الرؤيب عبمة إن كبنت يف اآليب  الكونعة أو 

فآيا  الرونية  كالرسوف واخلسوف والزالزل والعواصف 

 واألمطار.

واملعامل البارزة  كمنارة املسجد أو الرعبة أو املشاعر املقدسة 

أو ناطحا  السحاب أو أي شأن خيص األمة خريًا كان أو رشًا ، 

 أو يرى الرؤيا حاكم البلد ، أو يراها العل ء .

قد تفيد الرؤيا العامة أمرًا خيص الرائي،  ويف الوقت نفسه

 فترون الرؤيا ذاهتا حتتوي عىل عموم وخصوص .

تعجبه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أن  ريض اهلل عنه قال  كان النبي  مثبله:

قالت عائشة ( ، )هل رأى أحد منكم رؤيب العومالرؤيا ، فقال  

ريض اهلل عنها  رأيت كأن ثالثة أق ر سقطن يف حجريت ، فقال 

أو  –)إن صدقت رؤيبك دفن يف يعت  ثالثة هم أفضل   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

قال ، ودفن يف بيتها  ملسو هيلع هللا ىلصفل   تويف النبي  (، أهل األرض -خري 

هلا أبو برر ريض اهلل عنه  )هذا أحد أق رن وهو خريها ، ثم تويف 

 أبو برر وعمر فدفنا يف بيتها ( رواه احلاكم يف املستدرن.
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 القاعد  الثالثون

 فععُمد إىل الرمز الواضح  ةتضبدلرموزه املكل مب أنكل تأويله 

ال يلتفت إىل الرموز الضعيفة ألهنا قد ترون من أضغاث 

 األحالم أو من حديث نف  ف ذا تعذر فهم الرموز فتحمل وحيمل

 الرمز املجهول عىل املعنى الواضح املعلوم.

قفي يف منامه كأن جاريتني ثرأى احلجاج بن يوسف ال مثبله:      

ر العني نزلتا من الس ء فأخذ احلجاج إحدامها ورجعت من احلو

بن سريين فقال  حممد فعِّبها  هاألخرى إىل الس ء ففرف برؤيا

فأدرن  ( ،خرىإن  هي فتنتان تدرن إحدامها وال تدرن األ)

 احلجاج فتنة ابن األشعت ومل يدرن فتنة ابن املهلب.

 القاعد  احلادية والثالثون

املببع واملتسبب والسبكت فحكمهم إذا اجتم  يف الرؤيب 

 واحد ويخبصة مسألة العني 

لو رأى رجاًل حيفر حفرة وجاء رجل  آخر  : توضعح القبعدة

فأخذ بالرأي وقذفه يف احلفرة ورجل ثالث ينظر إليه ومل يساعده 

فاجلميع حرمهم واحد وهي إصابة الرائي بالعني من اجلميع 

 يا.وختتلف قوة العني حسب األذى يف الرؤ
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 القاعد  الثانية والثالثون

أمثبل القرآن الكريم والسنة النبوية كلهب أصول لعلم التعبري  

 ملن أحسن النظر واالستدالل هبب 

يُكُم النهَعاَس َأَمنًَة ] باألمن لقوله تعاىل  النعاس  ُيعِّبَّ - إِْذ ُيَغش 

 .[ِمنْهُ 

َْ ]بالبرشى لقوله تعاىل   ُيعِّبَّ الضحك   - اََْضِحَكْت  َُ َنا ْ  .[بََّشَّ

ُُ َوَأْصَحاَب ]بالنجاة لقوله تعاىل   عِّبَّ السفينة  تُ - َأْنَجْينَا َْ

ِفينَةِ   .[السَّ

ُل ِمَن ]بالشفاء بالرقية الرشعية لقوله تعاىل   ُيعِّبَّ العسل  - َوُننَز 

َو ِشَفاءٌ  ُُ  .[الُقْرَآِن َما 

حَلِديَد ِْيِه َبْأٌس َوَأْنَزْلنَا ا]بالقوة لقوله تعاىل   ُيعِّبَّ احلديد    -

 .[َشِديٌد َوَمنَاُِْع لِلنَّاسِ 

 القاعد  الثالثة والثالثون

 ل علعهب يف التأويل وَّ القرينة يف الرؤيب هي املع

 لرؤيا ومثاله لحيرص املعِّبر يف الرؤيا عىل القرينة يف تأويله 

َسَآِوي إََِل ] الصعود إىل األعىل  رفعة وعصمة لقوله تعاىل  -
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 .[ْعِصُمنِي ِمَن اَِلاءِ َجَبٍل يَ 

ا ]النزول إىل أسفل  ذلة ومهانة لقوله تعاىل   - بُِطوا ِمَْصً ُْ ا

لَُّة َواِلَْسَكنَةُ  َبْت َعَليِْهُم الذ  إِنَّ َلُكْم َما َسَأْلتُْم َوُُضِ َْ]. 

 القاعد  الرابعة والثالثون

 الرائي أحق يرؤيبه من املرئي وإن كبن له نصعب يف التعبري 

وقد يستفيد منها غريه فقد ، ون خاصة يف الرائي الرؤيا تر

رواه  «رؤيب الرجل الصبلح يراهب أو ُترى له»ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل قال 

 .البخاري

 القاعد  اخلامسة والثالثون

تواطن اجلم  عىل رؤيب واحدة دلعل يف الغبلب عىل صحتهب 

 مل ختبلف الرش  مب

 .«اباب التواطؤ عىل الرؤي» ه  البخاري يف صحيح ببوَّ 

أرى رؤاكم قد »يف تعيني ليلة القدر  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل 

فالتوافق دليل عىل صحة الرؤيا  «تواطأ  عىل العرش األواخر

 برشط أال ختالف الرشع.
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 القاعد  السادسة والثالثون 

 خمبلفة الرؤيب للرش  دلعل واضح عىل يطالهنب

الرؤيا ليست مصدرًا للتلقي والترشيع ومل ترن مصدرًا 

ملسو هيلع هللا ىلص عًا إال مرة واحدة ولن تررر أبدًا وذلك ب قرار النبي وترشي

يف رؤيا عبداهلل بن زيد بن عبد ربه األنصاري ريض اهلل عنه يف 

رؤيا األذآن يف أواخر السنة األوىل من اهلجرة النبوية عىل 

 صاحبها أفضل صالة وأتم سالم.

 القاعد  السابعة والثالثون

 داللة األرقبم حجة يف األحالم 

 ح القبعدة: األرقبم عىل أمرين يف الرؤيب وهي:توضع

 داللة رموز وقتعة: -1

إِِن  َأَرى َسبَْع ]قصة رؤيا ملك مرص يف قوله تعاىل   مثبله:

س ن  السنون الالبقرا   [َبَقَراٍت ِسََمٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف 

 والبقرا  الِعجاف  السنون املجدبة.، اخلصبة 

 خبص:داللة رموز ألن -2

ه قال  إن يعقوب عليه السالم رأى يف بعن وهب بن من مثبله:
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املنام قبل فقد يوسف عليه السالم كأن عرشة ذئاب أحاطت 

 بيوسف ويعقوب عىل جبل ويوسف يف السهل فانفرجت األر 

قت الذئاب فذلك قوله لبنيه ك  قال ليوسف فغار فيها وتفرَّ 

ْئُب َوَأَخاُف َأْن َيْأُكَلُه ]: تعاىل عنه وهذا حديث مرسل  [الذ 

 وهو من األخبار اإلرسائيلية.

 القاعد  الثامنة والثالثون

نه يف التعبري وعىل حسب معطعب  العرص الكل عرص أو

 يكون التعبري

 مثبله:

الصالة فوق الرعبة  قال األقدمون فيمن يرى ذلك  اللردة  -

أما يف عرصلنا احللارض فمعناهلا عللو القلدر ، وعن الدين 

 األمن.ي وأللر

وأما ، احل ر  قال األقدمون فيمن يرى ذلك  هو رزق ومال  -

يف عرصنا احلارض فمعناها محل العلم بدون عمل وهي ملن 

 خصال اليهود.
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 القاعد  التاسعة والثالثون

 لعست العربة يف قص الرؤيب ولكن طريقت  يف تعبريهب

  سن التعبري عىل أصوله:حيينبغي اإلحبطة يمضمون الرؤيب لكي 

 إما أن ترون حممودة ظاهرًا وباطنًا  -

 كأن يرى أنه يطوف يف احلرم فتعبريه  أمن وقضاء حاجة. مثبله:

 إما أن ترون حممودة ظاهرًا مذمومة باطنًا  -

 كأن يرى أنه ُيعطى ماالً فتعبريه  أنه يأخذ ماالً. مثبله:

 إما أن ترون مذمومة ظاهرًا وباطنًا  -

 تعبريه  اإلصابة بالعني.كرؤية احلية تلدغة ف مثبله:

 إما أن ترون مذمومة ظاهرًا وحممودة باطنًا  -

 كنرح األقارب فتعبريه  بر وصلة رحم. مثبله:

 القاعد  األربعون

 تعبري الرؤى من يبب الفتوى 

، عِّبر أن يرون عىل دراية بالرتاب والسنة يش ط يف املُ 

حيد  إذا رأى أحدكم رؤيب فال ملسو هيلع هللا ىلص  »ولذلك يقول رسول اهلل 

قال اهلل تعاىل عىل لسان يوسف عليه و،  «هبب إال نبصحبً أو عبملبً 
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فترون بذلك تعبري  [ُقِِضَ األَْمُر الَِّذي ِْيِه َتْسَتْفتَِيانِ ]  السالم

 الرؤيا فتيا.
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 ملسو هيلع هللا ىلصنامذج من رؤى رسول اهلل 

 عنهم أمجعني تعاىل الصحابة ريض اهلل و 

مر ريض اهلل عنه   أن رسول عن عبداهلل بن ع النموذج األول:

أراين اللعلة عند الكعبة فرأيت رجالً آدم كأحسن »قال  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

جبل له ملُة كأحسن مب أنت راٍء من الل مم  مب أنت راٍء من ُأدم الر 

لهب تقطر مبًء متكئًب عىل رجلني   -أو عىل عواتق رجلني -قد رجَّ

مريم وإذا أنب يطوف يبلبعت فسألُت: من هذا؟ فقعل: املسعح ين 

يرجل جعٍد قطط أعور العني العمنى كأهنب عنبة طبفعة فسألُت: 

 البخاري.رواه  «بلمن هذا فقعل: املسعح الدجَّ 

 قال  سمعتريض اهلل عنه  بن عباس  عبداهلل عن النموذج الثبين:

يعنام أنب نبئم أتعُت يقدح لبن فرشيُت منه »  يقولملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

 - رج يف أظبفريي ثم أعطعُت فض ي يعنيحتى إين ألرى الريَّ خي

لته يب رسول اهلل ؟ قبل: العلم  البخاري.رواه « عمر قبلوا: فام أوَّ

   قالقالريض اهلل عنه سعيد اخلدري  عن أ  النموذج الثبلث:

يعنام أنب نبئم رأيت النبس ُيعرضون ع يَّ وعلعهم »ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 
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لغ دون ذل  ومرَّ ع يَّ ُعمر ُقُمص منهب مب يبلُغ الثدي ومنهب مب يب

ين اخلطبب وعلعه قمعص جيره قبلوا: مب أولته يب رسول اهلل؟ قبل: 

 البخاري.رواه « الدين

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت  قال رسول اهلل  النموذج الراي :

أريتُ  يف املنبم مرتني إذا رجٌل حيمُل ي يف رسقة من حرير »ملسو هيلع هللا ىلص  

ذا هي أنتي فأقول: إن يكن هذا فعقول هذه امرأت  فأكشفهب فإ

 البخاري.رواه  «من عند اهلل ُيمضه

بين  نحن  عن أ  هريرة ريض اهلل عنه قال  النموذج اخلبمس:

يعنام أنب نبئٌم رأيُتني يف اجلنة فإذا »قال  ملسو هيلع هللا ىلص جلوس عند رسول اهلل 

امرأة تتوضأ إىل جبنب قرص فقلت: ملن هذا القرص؟ فقبلوا: 

ولعت مديرًا فبكى عمر وقبل: علع  يأيب لعمر فذكر  غريته ف

 البخاري. رواه «أنت وأمي يب رسول اهلل أغبر

 عن عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنه  قال  النموذج السبدس:

يعنام أنب نبئم رأيت أنه وض  يف »  قال ملسو هيلع هللا ىلصُذكر يل أن رسول اهلل 

ا وكرهتهام فأذن يل فنفختهام فطبريديَّ سوران من ذهب فنزعتُهام 

  أحدمها بن عبداهلل فقال عبيد اهلل «أولتهام كذايني خيرجبنف
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 البخاري. . رواه العنيس الذي قتله فريوز اليمن واآلخر مسيلمة

النبي  عن أ  موسى األشعري ريض اهلل عنه أن النموذج السبي :

رأيُت يف املنبم أين أهبجر من مكة إىل أرض هبب نخل »قال  ملسو هيلع هللا ىلص 

ة أو امجرة فإذا هي يثرب ورأيت فعهب فذهب وه ي إىل أهنب العامم

يقرًا واهلل خرٌي فإذا هم املنمنون يوم أحد وإذا اخلري مب جبء اهلل يه 

 .البخاريرواه  «من اخلري وثواب الصدق الذي أتبنب اهلل يعد يوم يدر

النبي  عن أ  موسى األشعري ريض اهلل عنه أن النموذج الثبمن:

سعفًب فبنقط  صدره فإذا  رأيت يف رؤيبي أين هزز »قال  ملسو هيلع هللا ىلص 

هو مب أصعب من املنمنني يوم أحد ثم هززته أخرى فعبد أحسن 

 رواه «مب كبن فإذا هو مب جبء اهلل يه من الفتح واجتام  املنمنني

 البخاري.

 قال  قال رسولريض اهلل عنه عن أن  بن مالك  النموذج التبس :

دار عقبة ين راف   يف بت ذا  لعلة فعام يرى النبئم كأنَّ رأي»ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

 فعة لنب يف الدنعب والعبقبةب يرطب من رطب ين طبلب فأولت الر  فأتعن

 مسلم.رواه  «يف اآلخرة وأن ديننب قد طبب

عن عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنه  أن النبي  النموذج العبع:
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أراين يف املنبم أتسوك يسواٍك فجذيني رجالن أحدمهب »  قال ملسو هيلع هللا ىلص

 ت السواك األصغر منهام فقعل يل: كرب  فرفعتهأكرب من اآلخر فنبول

 مسلم. رواه  «إىل األكرب
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